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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 6  ANO -ATIVIDADES 2 

PESQUISE EM SUA GRAMÁTICA OU DICIONÁRIO 

O USO DESTAS PALAVRAS 

 

 1)Use MAL ou MAU: 

a) Antônio sempre foi um …………………………. elemento. 

b) Na luta contra o …………………………. , devemos nos lembrar de nosso Criador. 

c) O rapaz sofria de um …………………………. incurável. 

d) Dos …………………………. de nossa época, o pior é a violência. 

e) Os …………………………. costumes causam problemas. 

f) …………………………. soou o alarme, todos correram. 

g) Ele é …………………………. criado e …………………………. aluno. 

 

2) Use MAS, MAIS ou MÁS: 

 

a) Embora fizesse o possível, ficava cada vez …………………………. atrasado. 

b) Todos sabiam que as irmãs de Pedro eram …………………………. e covardes, 

…………………………. ninguém fazia comentários. 

c) Não diga nem …………………………. uma palavra. Nada pode ser feito agora. 

d) O corredor automobilístico esforçou-se ao máximo, …………………………. as 

condições da pista eram …………………………. . 

e) Ele reclama sempre, …………………………. acaba fazendo seus deveres de casa. 
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f) Tudo seria …………………………. fácil se tivesse comparecido à reunião. 

  

3) Use A ou HÁ: Sabendo que A é FUTURO( vai acontecer) e HÁ é passado(já 

aconteceu) 

a) Estávamos …………………………. uma pequena distância da praia. (a – há) 

b) O posto de gasolina fica …………………………. três quilômetros daqui. (a  há) 

c) Vive …………………………. muitos anos naquela cabana. (a  há) 

d) O relatório foi encaminhado …………………………. dois dias. (a  há) 

e) Sairemos daqui …………………………. dez minutos. (a – há) 

 

 

 

4) Use corretamente os PORQUÊS: 

a) A reforma da casa não foi terminada …………………………. o seu proprietário 

ficou sem verba. 

b) …………………………. o arquiteto pediu demissão da firma? 

c) Os que estudam aquele período histórico jamais compreenderam o 

…………………………. de tanta violência. 

d) Este supermercado foi fechado. …………………………. ? 

e) Não se preocupe. Tenho certeza de que a situação …………………………. você 

está passando é transitória. 

f) Retiraram-se da assembleia sem dizer …………………………. . 

g) Você é contra a liberdade de imprensa? …………………………. ? 

h) Responda-me …………………………. não podemos sair agora? 

i) …………………………. ela perdeu, fiquei triste. 

j) Não sei o …………………………. disso. 

 

 

5) Assinala a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com 

CH: 

A (  ) bro…..e – …..utar – aga…..ar 

B (  ) acon…..egar – bu…..a – en…..erto 

C (  ) bi…..o – …..ingar – …..erife 

D (  ) mo…..ila – pran…..a – be…..iga 


